
Rådmannen orienterer august 2018 
 

Status avlingssituasjon i Inderøy 

Inderøy har fått for lite regn i sommer og det er mange som får avlingsreduksjon. Hvor stor reduksjon 

varierer fra gårdsbruk til gårdsbruk etter hvor mye nedbør, vekst, jordart m.m. Kornet hadde en tøff 

start på vårparten med sen spiring og tildels stagnering. Imidlertid ser vi at kornåkrene har kommet 

seg betraktelig mot slutten av sommeren. En vil anta en avlingsreduksjon noe under middels, men 

det er store variasjoner mellom gårdene. 

 

Lik med kornet har graset hatt en tøff start på sesongen. Det har medført en førsteslått under 

normalen og en veldig dårlig andreslått. Mange håper nå på en god tredjeslått som kan hjelpe på 

avlingsnivået. Hittil vil man anta et avlingsreduksjon på ca. halvparten av et normal år. Mange har 

begynt å skaffet seg avtaler for kjøp av halm for å ha tilstrekkelig med vinterfôr. Det har vært flere 

oppfordringer til kornprodusentene om å ta vare på halmen. Både Felleskjøpet og Norsk 

Landbruksrådgiving er aktive med å formidle fôr i distriktet. Når det gjelder potetproduksjon er det 

litt tidlig å anslå enda, men man går ut fra et år under normalen. 

   

De som på grunn av tørke får redusert avlinga med 30% eller mer, sammenlignet med normalen, vil 

kunne få et erstatning gjennom ordningen «Klimabetinga skader i plante- og honningproduksjonen». 

Det er Fylkesmannen som er vedtaksmyndighet, men kommunen skal innhente opplysninger og bistå 

i søknadsprosessen. Søknadsfristen for ordningen er 31. oktober. Inderøy Kommune sender ut 

forløpende informasjon om ordningen og eventuelle endringer i regelverket direkte til gårdbrukerne i 

Inderøy. I tillegg planlegger Inderøy Kommune i samarbeid med produsentlaget, Bondelaget og 

Nortura et informasjonsmøte om erstatningsordningen og bruk av halm til fôr. Møte er berammet til 

22. august.  

 

Orientering om driftsregnskap pr. medio august 2018 

Rådmannen orienterer i denne rapporten om regnskapsstatus og prognose for avvik for året for 

driftsregnskapet. Rådmannen legger nå fram en overordnet prognose som baserer seg på regnskap 

pr. 15. august. 

 

I økonomirapport for mai 2018 ble det anslått risiko for mindreinntekter i rammetilskudd- og 

skatteinntekter på omlag 2,7 mill. kroner. Videre ble det rapportert om balanse i driften med en 

omdisponering fra merinntekter innen administrasjon til å dekke forventet merforbruk innen 

oppvekst. 

 

Medio august er prognose for frie inntekter oppjustert som kan gi mindreinntekt på omlag 1,6 mill 

kroner. Dette anslaget er bedre enn anslaget som lå i revidert nasjonalbudsjett fra mai.  

Prognose for samlet eiendomsskatt er oppjustert i forhold til økonomirapport pr mai, og anslås til å 

være i henhold til budsjett. 

   

Når det gjelder drift av enhetene viser regnskapet at driften samlet sett er innenfor budsjett, men 

det er knyttet risiko til om tiltak gir tilstrekkelig effekt. Rådmannen legger til grunn at tiltak som er 

iverksatt er tilstrekkelig til å legge fram et regnskap i henhold til budsjett.  



Rådmannen kan ikke se at årsregnskap for 2018 kan avlegges i balanse. Regnskapsmessig 

merforbruket anslås pr dato 1,6 mill kroner. Rådmannen vil understreke at prognosen er basert på 

overordnede vurderinger og at dette i seg selv medfører en risiko for feilrapportering. 

 

Rådmannen vil påpeke at det er i 2018 er budsjettert med et negativt netto driftsresultat på 5,6 mill 

kroner i 2018. Et merforbruk på 1,6 mill kroner vil forverre netto driftsresultatet tilsvarende.  

Opprinnelig budsjett 2018 er saldert med netto bruk av fond på 2,3 mill. kroner. Det er i løpet av 1. 

halvår fattet vedtak om netto styrking av disposisjonsfondet på tilsammen 5,853 mill kroner.  Dette 

gjelder avsetningen av mindreforbruket i 2017 på 6,9 mill kroner, samt finansiering av utlån og nye 

tiltak på til sammen 1,1 mill kroner.   Pr dato rapporteres om et mulig behov for bruk av fond til 

flyktningetjenesten på 1 mill kroner. 

  

Prognose for driften presenteres i tabell 1 og tabell 2. Tabell 1 omfatter frie inntekter, finansutgifter 

og avsetninger og bruk av avsetninger (regnskapsskjema 1A). Tabell 2 viser driftsregnskap pr sektor. 

Tabellene viser regnskap pr 15. august, revidert årsbudsjett, opprinnelig årsbudsjett, regnskap 2017, 

samt prognose for avvik for året i kroner. Prognosen kommenteres nærmere i det etterfølgende.  

 

 
Tabell 1: Frie inntekter, finans og avsetninger 

Frie disponible inntekter 

 

 

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2018

Regulert 

budsjett 

2018

Reg. 

budsjett 

pr 1.8

Opprinnelig 

budsjett 

2018

Regnskap 

2017
Forbruk%

Prognose 

avvik

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

Skatt på inntekt og formue -77 118 -149 134 -149 134 -149 134 -152 816 51,71 % 5 766

Ordinært rammetilskudd -160 673 -247 044 -247 044 -247 044 -238 073 65,04 % -7 344

Skatt på eiendom -10 542 -16 109 -16 109 -16 109 -3 364 65,44 % -4

Andre direkte eller indirekte skatter 0 -1 050 -1 050 -1 050 -1 101 0,00 % 0

Andre generelle statstilskudd 0 -2 392 -2 392 -2 392 -2 433 0,00 % 0

Sum frie disponible inntekter -248 333 -415 729 -415 729 -415 729 -397 788 59,73 % -1 582

FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER

Renteinntekter og utbytte -969 -3 397 -3 397 -3 397 -3 607 28,53 % 0

Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 8 548 14 782 14 782 14 782 14 367 57,82 % 0

Avdrag på lån 12 780 30 200 30 200 30 200 31 959 42,32 % 0

Netto finansinntekter/-utgifter 20 358 41 585 41 585 41 585 42 719 48,96 % 0

AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER

Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0 0 0

Til ubundne avsetninger 446 3 487 10 443 3 487 7 418 4,27 % 0

Til bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 -7 656 0 -7 418 0,00 % 0

Bruk av ubundne avsetninger 0 -5 770 -6 873 -5 770 -13 774 0,00 % 0

Bruk av bundne avsetninger 0 0 0 0 0 0

Netto avsetninger 446 -2 283 -4 086 -2 283 -13 774 -10,91 %

FORDELING

Overført til investeringsregnskapet 0 0 1 803 0 0 0,00 %

Til fordeling drift -227 530 -376 427 -376 427 -368 843

Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 235 117 376 427 376 427 361 187

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk 7 588 0 0 -7 656 -1 582

Driftsregnskapet 2018



Skatteinntekter og rammetilskudd (frie inntekter) 

I opprinnelig budsjett 2018 er det lagt inn en vekst i frie inntekter (skatteinntekter, rammetilskudd, 

inntektsutjevning og naturressursskatt) på 1,3 %, budsjettert med 396,9 mill. kroner. Rådmannen 

legger til grunn KS sin analyse av skatteinngang og prognoser etter STOLP-modellen. 

Skatteinngangen på landsbasis påvirker kommunens frie inntekter.  

KS anslår etter at skattetall pr juni foreligger, vekstanslaget for kommunene på 1%.  Lavere 

skatteinngang skyldes bl.a.  nedjustering av lønnsveksten for 2018.  STOLP-modellens prognose viser 

et justert anslag på frie inntekter på 394,6 mill. kroner. Det er en risiko for mindreinntekter på 

samme nivå som rapportert i mai.  

Inntekter fra eiendomsskatt  

Pr august er to av tre terminer for eiendomsskatt inntektsført, kr 10,5 mill kroner. Anslaget for 

eiendomsskatt på bolig/fritidseiendommer er oppjustert med vel 0,4 mill kroner i forhold til 

rapporteringen i mai. Inntektsanslaget pr august er i henhold til opprinnelig budsjett.  

Klagebehandlinga på saker knyttet til eiendomsskatt 2018 er ikke avsluttet og anslaget er derfor 

beheftet med usikkerhet. 

Virksomhetsområdene 

Regnskap pr august viser samlet sett for virksomheten et forbruk på 62,3%. Forventet forbruk pr 

august er om lag 63%.  Det er avvik på enhetsnivå som skyldes periodiseringsavvik samt reelt 

merforbruk der det er iverksatt eller skal iverksettes tiltak for å redusere aktivitetsnivå slik at 

budsjettrammen ikke overskrides.  

 

Rådmannen forventer at budsjettrammene holdes. Rådmannen følger økonomistyringen tett med 

bl.a. månedlige rapportering og møter for enkelte enheter. Rådmannen vil i september legge fram 

tertialrapport og vil i denne saken komme med grundigere analyser av den enkelte enhet, aktuelle 

tiltak for å holde budsjett, oppfølging av vedtak mm.   

 

Det vises til kommentarer til den enkelte sektor i det etterfølgende.  

 
Tabell 2: driftsregnskap pr. sektor  

  

Tall i 1000 kroner

Regnskap 

2018

Reg. 

budsjett 

pr 1.8

Opprinnelig 

budsjett 

2018

Regnskap 

2017
Forbruk%

Prognose 

avvik

Politisk virksomhet 2 210 3 687 3 787 3 826 59,93 % 0

Fellesadministrasjon, næring og miljø 15 244 29 346 31 306 26 117 51,94 % 0

Oppvekst 78 881 130 189 128 647 130 182 60,59 % 0

Helse, omsorg og sosial 105 155 147 285 147 327 148 095 71,40 % 0

Kultur og fritid 11 482 16 654 15 954 16 443 68,94 % 0

Eiendom og kommunalteknikk 21 314 34 155 33 545 35 170 62,40 % 0

Vann og avløp -5 317 0 0 164 0

Næring 3 311 4 945 4 945 5 140 66,95 % 0

Inntrøndelag Regnskap og Lønn 2 652 0 0 0 0

Fellesområde inntekter 0 0 0 -694 0

Fellesområde diverse 186 15 776 15 416 1 363 1,18 % 0

Avskrivninger 0 -4 500 -4 500 -4 620 0,00 % 0

Sum fordelt 235 117 377 537 376 427 361 187 62,28 % 0

Driftsregnskapet, fordelt på sektor



Politisk virksomhet 

Aktivitetsnivået vurderes iht. budsjettert.  

Fellesadministrasjon, plan, landbruk og miljø 

Aktivitetsnivå ved sentraladministrasjon og enhet plan, landbruk og miljø vurderes å være som 

budsjettert.   

 

Oppvekst 

Oppvekstområdet ble styrket med 1,2 mill kroner i forbindelse med økonomirapport pr mai 2018. 

Styrkingen skal sikre at området går i balanse. Rådmannen forventer at rammene overholdes selv om 

enkelte enheter ligger høyere enn forventet pr august. Det arbeides løpende med tiltak for å holde 

budsjett, og rådmannen har tett oppfølging av enhetene. 

Helse, omsorg og sosial 

Bistand og omsorg  

Enheten forventer å avlegge regnskap i henhold til budsjett med iverksetting av tiltak som vurdering 

av behov av innleie ved fravær, fokus på nærvær samt redusert innkjøp av driftsmidler. 

Helse, rehabilitering og barnevern 

Enheten forventer å avlegge regnskap i henhold til budsjett. Det er knyttet risiko for merforbruk for 

vikarutgifter på ledige fastlegehjemmeler. Det vil bli arbeidet med å finne kostnadsreduserende 

tiltak. 

Flyktningetjenesten 

Pr august anslås det behov for saldering med bruk av flyktningefondet på 1,1 mill kroner for å nå 

balanse. Det er videre knyttet risiko til livsopphold som skyldes at NAV ikke har tatt over ca. 18 

personer som er ferdig med Introprogram. Bosettingen går som planlagt i år. 

Nav 

Tjenesten er omorganisert og inngår i Inn-Trøndelag fra 1.1.18 der Steinkjer kommune er 

vertskommune. Kommunen skal motta kvartalsvise krav for lønn-sog driftsutgiftene fra Steinkjer 

kommune i forhold til budsjett. Pr august er forbruket om lag 40%.  Rådmannen forutsetter at 

regnskap avlegges innenfor rammen. Det henvises for øvrig til egen orientering om utgiftsnivå 

knyttet til økonomisk sosialhjelp. 

Kultur 

Ved behandling av årsregnskapet ble rammen til kultur ble økt med 700 000 kroner for tilskudd til 

samfunnshus. Forbruk pr august utgjør 69 % og skyldes periodiseringsavvik mellom regnskap og 

budsjett der tilskudd utbetales for lengre perioder, samt at inntekter ikke er mottatt. Aktivitet 

vurderes å være iht. budsjett. 

  



Kommunalteknikk  

Regnskapet pr 15.8 viser et netto forbruk på 62,4% som er i henhold til budsjett. Det er imidlertid 

gjennomført endringer som vil medføre bortfall av inntekter knyttet til legelokaler, bofellesskap for 

enslige mindreårige flyktninger og Spiren. Enheten vil komme tilbake med nærmere vurdering av 

dette i neste rapportering. 

Vann og avløp  

Ingen vesentlige avvik fra budsjett. 

Næring 

Aktiviteten vurderes å være i henhold til budsjett.  

Inn-Trøndelag regnskap og lønn 

Aktivitet vurderes å være i henhold til budsjett. I mai ble det rapportert om risiko for merforbruk, 

men prognosen viser større nettoinntekt knyttet til innfordring. Risiko for merforbruk er derfor 

redusert. 

 

 

 

Status sykefravær pr. august 2018 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

Utviklingen i 1.halvår 2018 viser en svak bedring sett i forhold til 2017. I vår hjemmetjeneste (ca 60 

medarbeidere) har vi en meget positiv utvikling i 2018. En betydelig nedgang sett i forhold til 2016 og 

2017. Som nevnt tidligere inngår hjemmetjenesten i et eget sykefraværsprosjekt med bistand fra 

NAV Arbeidslivssenter, BHT, og KLP. Det henvises til orientering nedenfor. 

 

 

Foreløpig forslag –status sykefraværsprosjekt hjemmesykepleien «Bæst på jobb» 

Bistand og omsorg ved enhetsleder og tjenesteleder for hjemmetjenesten initierte i 2017 til et 

prosjekt i hjemmetjenesten med fokus på nærværskultur.  

Bakgrunnen for prosjektet var en negativ utvikling når det gjaldt nærvær. Dette på tross av at det 

over tid har vært jobbet godt med konkretisering og opplæring i arbeidet med å utvikle 

arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass. Det ble for 2016 registrert 22.000 fraværstimer i hele 

enheten. Noe som betyr at 12 årsverk er fraværende i løpet av et 2016. Det vil si at 9 ansatte er borte 

fra jobb hver dag. 

 

Årsaker til lavt nærvær lar seg ikke forklare av enkelte faktorer. Det er ofte flere ulike årsaker til at 

nærværet er lavere på enkelte arbeidsplasser og prosjektet har tatt utgangspunkt i følgende tema: 

 Fremtidige tiltak må ha tilnærming på individnivå – hvor ulike tiltak rettes mot den enkelte 

ansatte på arbeidsplassen. I tillegg er det behov for å rette fokuset på å utvikle 

nærværskulturen på den enkelte arbeidsplass. 

 Arbeidet med utvikling av nærværskultur må gjøres i samarbeid med de ansatte slik at den 

enkelte ansatte opplever eierskap og bidrar til å utvikle kulturen i en positiv retning. 

 Det er avgjørende at alle ansatte ser sine forpliktelser med tanke på å bidra til en   positiv 

utvikling av arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass. Det endrer ikke det forhold at status 

og utvikling i arbeidsmiljø og nærværskultur også er leders ansvar.  



 Det er rådmannens klare mening at arbeidsgiver må bygge "robuste" arbeidsmiljø som kan 

møte fremtidige omstillinger/endringer. Fremtidsbildet er slik at omstilling- og 

endringstakten øker i tiden fremover. Det er derfor viktig å bygge arbeidsmiljø med endrings- 

og omstillingskompetanse. Det er en forutsetning at prosjektet bør ha elementer i seg som 

bidrar til øke kompetansen på dette området hos alle ansatte og ledelse. 

 

Prosjektets omfang: 

Behovet for særlig fokus på nærvær er tilstede på alle tjenesteområdene. Slik sett kunne man ha satt 

i gang tilsvarende prosjekt for nærværsarbeid på alle tjenesteområdene. Det ble gjort en vurdering at 

det, på grunn av ressurstilgang, var hensiktsmessig å begrense prosjektet til hjemmetjenesten, for 

deretter å rulle det ut i de øvrige tjenesteområdene. 

Man kan da overføre de erfaringer man gjør i prosjektet over til de andre tjenesteområder og 

organisasjonen for øvrig. 

 

Hvorfor hjemmetjenesten: 

Hjemmetjenesten ble valgt ut fra at ledelsen ønsket fokus på å øke nærværet og utvikle 

nærværskulturen på arbeidsplassen. Et annen begrunnelse var at hjemmetjenesten i fremtiden vil stå 

overfor betydelig omstilling – de skal endre metodikk fra tradisjonell hjelpetilnærming til 

hverdagsmestring. Fremtidens tjenester vil også bli mer sammensatte og komplekse. Det vil utfordre 

helse- og omsorgstjenesten, hvor det er behov for annen kompetanse og tilnærminger enn det som 

er tilfelle i dag. 

 

Målsetting: 

Prosjektet har en prosjektperiode fra 01.11.2017 og frem til 31.12.2018. Det er mulighet for å utvide 

prosjekttiden ut etter årsskiftet 18/19.  

Prosjektet har som mål å øke arbeidsnærværet i hjemmetjenesten til 93%. I tillegg er det mål om å 

utvikle en helsefremmende ledelse og å fremme langtidsfriske medarbeidere. Det er også en 

målsetting å utvikle arbeidsmiljø med fokus på medarbeiderskap.  

 

Måloppnåelse forventes å gi følgende effekter/virkninger: 

 

 Kvalitet 

o Brukerne får forutsigbare tjenester, trygg på at hjelpen kommer til avtalt tid. 

o Brukere får færre fremmede å forholde seg til 

o Bedre kvalitetssikring av våre tjenester – mindre avvik. 

 Arbeidsmiljø 

o Bedre fordeling av arbeidsbelastning 

o Forutsigbar arbeidstid 

o Forutsigbart hvem som kommer på jobb og hvem du skal jobbe med. 

o Stabil kompetansetilgang 

o Trivsel på jobb 

o Tåler endringer og uforutsigbarhet. 

 



 Effektivitet 

o Bedre arbeidsprosesser 

o Mindre til på å lære opp ny personell 

o Tid til ledelse 

o Rekruttere og beholde  

o Bedre omdømme 

o Større grad av medvirkning 

o Bedre læringsmiljø 

 Bedre økonomi 

o Redusere vikarutgifter 

o Lavere utgifter sykelønn 

o Lavere indirekte kostnader for å administrere fravær. 

 Lærende organisasjon 

o Prosjektet deles med andre deler av organisasjonen 

 

Metodisk er målet å jobbe med prosess, med alle partene i organisasjonen, og med et samarbeid med 

bedriftshelsetjenesten og med NAV Arbeidslivssenter. Man gjennomfører en systematisk kartlegging, 

både kvalitativ og kvantitativ, og bruker funn for å vurdere behov, deretter jobbe systematisk med 

tiltakene og aktiviteten. I prosessen er målet å opprette en treningskultur og tilbakemeldingskultur, 

med et ressursfokus og hvor alle skal bidra til felles løsningsfokus. 

 

Forankring 

En god forankring i egen organisasjon og administrasjonen med mål og tiltak vurderes som en 

suksessfaktor for å lykkes i arbeidet med å skape en helsefremmende arbeidsplass og langtidsfriske 

medarbeidere. Prosjektet er kjørt som et samarbeidsprosjekt mellom NAV arbeidslivssenter, 

Bedriftshelsetjenesten, KLP, lokal verneombud/tillitsvalgte og ledelse og ansatte. 

 

Status. 

Oversikten over sykefraværet i hjemmetjenesten: 

 

År 2013 2014 2015 2016 2017 

Langtidsfravær mer enn 16 dager 4,62 5,74 8,17 9,45 9,34 

Fravær mindre enn 17 dager (Kort) 3,28 2,88 1,55 2,05 2,02 

Sum sykefravær 7,9 8,62 9,72 11,50 11,35 

Kilde: Agresso 

 

Tabellen viser at sykefraværet i hjemmetjenesten over tid har utviklet seg negativt og at det de siste 

to årene har stabilisert seg noe høyere enn tidligere år.  

 

Forarbeidet til prosjektet startet vår 2017, men de fleste tiltak er gjennomført i slutten av 2017 og 

første del av 2018. For å se om tiltak gir noen effekt på nærværet kan man se på utviklingen de første 

6 måneder i 2018 opp mot samme periode i 2017.  

 



 
Kilde: Agresso 

 

Diagrammet viser en positiv utvikling første halvår 2018 sammenlignet med første halvår 2017.  

Tallene viser utviklingen over 6 måneder og det er behov for å avvente å trekke konklusjoner basert 

på denne perioden. Nedgangen er allikevel gledelig og kan tyde på at det arbeidet man gjør med å 

sette fokus sykefravær og styrke arbeidsmiljøet nytter.   

 

Prosjektet har også bidratt til kunnskap om sykefraværet. 

For 2017 var det registrert 7017 fraværstimer i hjemmetjenesten. En gjennomgang av fraværsdata 

viser at 15% av hjemmetjenestens ansatte «står for» 80% av fraværet.  

For 2018 er det pr 30 juni registrert 3159 fraværstimer. 14% av hjemmetjenestens ansatte har «stått 

for» 74% av fraværet. 

Videre har man sett at det ikke er noen vesentlige sammenheng mellom fravær og stillingsstørrelse, 

stillings og alder.  

Denne kunnskapen vil bidra til at fremtidige tiltak er kunnskapsbaserte.  

 

Økonomi: 

Regnskapstall viser følgende utvikling i de første 6 måneder 2018 vs 2017. 

Januar – juni 2017 2018 

Korttidsfravær Kr 205.000 Kr 176.000 

Langtidsfravær Kr 619.000 Kr 377.000 

Overtid Kr 115.000 Kr 141.000 

SUM Kr 939.000 Kr 694.000 
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Tabellen viser en positiv utvikling av kostnader knyttet til nærvær. Den positive utviklingen vil ikke 

nødvendigvis frigjøre midler til omdisponering, men være et bidrag til at driftsenheten holder 

budsjettrammen.   

 

Tiltak som er gjennomført pr dd. 

 Kick-off møte med alle ansatte 24. og 29 januar 2018. Med fokus på: 

Medarbeiderkartlegginga og refleksjon rundt svarene. 

Myndighet og omsorg 

Den gode dagen, hva er det? 

 Ulike prosjektmøter. 

 Prosjektgruppa har hatt 2 møter høst 2017, og fire møter vår 2018. 

 Tiltak fra sykemeldt til langtidsfrisk, enkeltansatte har hatt oppfølging gjennom kurs på 

Friskgården i 12 uker 

 Utvidet medarbeiderkartlegging – spørreskjema til alle ansatte gjennomført i desember 

2017. Ny kartlegging skal gjennomføres ved avslutning av prosjektet. BHT sin undersøkelse.  

 Medarbeiderkartlegging for alle ansatte i kommunen 

 Temamøter med ansatte, 16. og 17. april og 31. mai. 18 ansatte fikk oppgaver knyttet til 

tilbakemeldingene som ble gitt i kick-off møtene. Deres forslag til nye rutiner/ prosedyrer ble 

lagt fram for alle ansatte og redigert. 

 Lederveiledning 

 Deltakelse i KLP’s arbeidsmiljønettverk  

 Den vanskelige samtalen 

 

Status Et sted å være. 

Det ble fattet politisk vedtak om åpningstider 5 dager i uken for aktivitetstilbudet Et sted å være. 

Åpningstider skal ivaretas innenfor en ramme på 80% stillingsressurs. 

 

Frem til august 2018 har det vært en stillingsressurs på 100% knyttet til Et sted å være og 

åpningstider har vært som tidligere. Etter 1 august er det 80% stilling. Dette innebærer redusert 

åpningstid de dagene tilbudet er vedtatt åpent. 80% stilling som skal fordeles 5 dager i uken 

innebærer 6 timer pr dag inkl forberedende tid for personal. 

 

Det har vært åpent hver onsdags kveld kl 19.00 – 21.00. Dette tilbudet er det ikke mulig å videreføre 

med dagens ressurs. Det vil være åpent en søndag hver måned – åpningstiden på fredag den samme 

uke vil da falle bort.Endringer i åpningstid har ansatt på Et sted å være, diskutert med dagens 

brukere.  

 

Organisering av aktivitetstilbud i Inderøy kommune. 

I utredningsarbeidet innenfor helse og omsorgtjenesten ble det anbefalt at man samlet 

aktivitetstjenestene i en samlet driftsenhet. Det innebærer at, Et sted å være, Hyggestua, Go – 

kroken og Maurtuva blir samorganisert i en felles driftsenhet og under felles ledelse.  

Det videre arbeid med utvikling av aktivitetstjenester vil ha fokus på hvordan man videreutvikler 

tjenestene og se dette i en sammenheng med øvrig tjenestetilbud i Inderøy kommune. 

 

 



Etablering av frisklivssentral 

Inderøy kommune har mottatt et tilskudd til etablering og utvikling av kommunalt frisklivs, lærings- 

og mestringstilbud. Søknaden om tilskudd i 2018 ble utarbeidet sammen med Frivillig Inderøy som 

har prosjektet LivsLaget.  

 

En frisklivssentral er en kommunal helsetjeneste og skal drives av helsepersonell.  Den skal både 

veilede, gi kunnskap og bistå personer som blir henvist til frisklivsentralen for endring av levevaner. I 

tillegg skal det være mulig å henvende seg til frisklivsentralen uten henvisning. 

Frisklivsentralen i Inderøy skal både fungere som et helsetilbud rettet mot bestemte 

diagnosegrupper og som et lavterskeltilbud til befolkningen. 

Basistilbudet for en frisklivsentral omfatter kostholdsendring, fysisk aktivitet og snus/røykeslutt.  

 

Organisering av frisklivssentralen vil skje i et samarbeid med Frivillig Inderøy i og med at de har 

bidratt til søknaden og har mye kunnskap og erfaring gjennom prosjektet LivsLaget. 

Det er en viktig del av den omsøkte modellen for drift av frisklivssentralen at deltakerne i hovedsak 

skal veiledes og følges inn i tiltak som allerede eksisterer i frivillig eller kommunal regi. 

Frisklivsentralen kan i tillegg arrangere egne kurs innen ulike tema, gjerne i samarbeid med frivillige 

organisasjoner og ildsjeler i Inderøy. 

 

Prosjektet planlegges med oppstart 1. september med en 20 % stilling frisklivskoordinator og en 

driftsavtale med Frivillig Inderøy om drift av frisklivssentralen. 

På bakgrunn av at en frisklivssentral er en kommunal helsetjeneste og det stilles krav om 

journalføring, beregnes at 20 % av stillingen må være kommunalt engasjement i prosjektperioden. 

Resterende 30% stilling er en avtale med Frivillig Inderøy. Det er ønskelig å kombinere disse 

stillingene slik at samme person innehar begge. 

 

Tilskuddet til etablering av Frisklivsentral blir en videreføring av prosjektet LivsLaget med et 

brukerstyrt aktivitetshus. Dette prosjektet har mottatt kommunalt tilskudd i 3 år.  

 

 

Status økonomisk sosialhjelp Inderøy kommune 

I juni har det vært forholdsvis høy utbetaling av økonomisk sosial hjelp. Dette skyldes flere forhold. 

Blant annet ekstraordinære tannlegeutgifter og bilutgifter. I tillegg var det flere som mistet 

studiestøtte og måtte ha økonomisk sosial hjelp i en periode, samt at det er flere barnefamilier som 

krever store utbetalinger. 

  

I juli er vi igjen tilbake på et mer «normalt» nivå. Det kan påregnes noe økning utover høsten som 

skyldes at flere deltakere skrives ut fra Intro programmet. Vi er imidlertid tett på gruppen og 

prioriterer de ressursmessig. 

 



 
 

 
 

 

Vedr. vanningsforbud 

Vannrenseanlegget til Inderøy vannverk har en kapasitet på omtrent 3200 kubikkmeter i døgnet. 

Med denne vannmengden kan man produsere med god vannkvalitet, og over tid, men det er da ikke 

rom for driftsavbrudd eller andre problemer. Normalforbuket gjennom vinteren ligger i området 

2000-2600 kubikkmeter per døgn. 

 

Helgen 26. og 27. mai 2018 gikk alarmen i høydebassenget på Kjelåsen. Det vil si at pumpestasjonen 

på Hjulstad ikke klarte å fylle etter forbruket utenfor Hjulstad. Forbruket på nettet var opp mot 3300 

kubikkmeter disse dagene, og man så seg nødt til å innføre vanningsforbud i kommunen. Gjennom 

sommeren har forbruket ligget på omtrent 3000 kubikkmenter per døgn. Ved et tilfelle har man hatt 

problemer med å fylle etter høydebassenget på Flaget. Tilførselen til Flaget er begrenset av 

kapasiteten på renseanlegget da hovedvannledningen kan overføre større mengder enn 

renseanlegget kan produsere. 

  

Ut over begrensningen på selve renseanlegget, er man avhengig av Vådalsvatnet for å opprettholde 

det høye forbruket gjennom sommeren. I midten av april startet man opp pumping av vann fra 

Vådalsvatnet opp i Røflovatnet. Her har man kapasitet til å pumpe like mye vann som renseanlegget 

klarer å rense. Røflovatnet har over tid begynt å gro igjen, noe som tyder på at kapasiteten til kilden 

er utnyttet maksimalt. 



 

I investeringsprogrammet for vann er det planlagt en ny pumpestasjon ved Vådalsvatnet og en ny 

inntaksledning direkte inn i renseanlegget ved Røflovatnet. På denne måten kan man benytte de to 

vannkildene helt uavhengige av hverandre, og benytte seg av to separate nedslagsfelt. Dette vil gi en 

vesentlig forbedring av robustheten til vannforsyningen i Inderøy. 

 

Når det gjelder ledningsnettet er det hovedsakelig nettet utenfor pumpestasjonen ved Hjulstad som 

gir begrensninger i kapasitet. Selve pumpestasjonen er oppgradert med nye styresystemer og nye 

pumper, men ledningsnettet videre ut over Inderøya gir begrensinger i maksimalt vannforbruk. 

 

Det ble gitt et forbud mot «hagevanning med spreder og slange» den 28.mai. I etterkant av dette har 

kommunen mottatt 3 dispensasjonssøknader som alle 3 er gitt tillatelse til vanning innenfor visse 

rammer. Man ser i etterkant at man kunne ha gitt litt utvidet informasjon rundt hva forbudet 

innebærer, og om muligheten for å søke om dispensasjon. Man ser også behovet for å utarbeide 

retningslinjer for behandling av dispensasjonssøknadene så man vet hvem som har mulighet til å få 

dispensasjon, og etter hvilke kriterier man skal behandle søknadene. I Inderøy kommunes «Forskrift 

for vann- og avløpsgebyrer» står det i punkt §6.9 Gårdsbruk: «Normalt tillates ikke uttak av vann til 

vatningsanlegg. I særlige tilfeller kan kommunen godkjenne slikt uttak. Det skal da monteres 

vannmåler på uttak.» Det vil si at normalt er det ikke tillatt å ta ut drikkevann til vanning av landbruk, 

og vanningsforbudet innebærer i så måte ingen endring fra det normale for landbruket. For vanning 

av landbruket innebærer det så store mengder og kapasiteter, at det ofte vil medføre trykkfall, eller 

bortfall av vann for andre abonnenter. Ledningsnettet og pumpestasjoner er ikke dimensjonert for 

uttak av vann til vanning av landbruksarealer, noe som gjenspeiles i forskrift. 

 

Når det gjelder tiltak som kan gjøres for å øke kapasiteten til vannverket anser man begrensning av 

lekkasje i nettet som et av de største potensialene. Basert på nasjonale tall må man forvente mellom 

20 og 50% lekkasje i ledningsnettet til et norsk vannverk. Dersom man for eksempel klarer å redusere 

lekkasjeandelen med 10%, har man fort frigitt 250 kubikkmeter i døgnet. De siste årene har man 

montert flere målere på hovedledningene i et forsøk på å lokalisere lekkasjer i nettet. Det vil også i år 

bli montert slike målere på nettet. I og med at man ikke har målere på alle abonnentene, vil man ikke 

få nøyaktige lekkasjetall. En vesentlig andel av lekkasjene vil også være på private stikkledninger 

mellom det kommunale nettet, og eventuelle målere på innsiden av husveggen. Hvert år bytter man 

ut deler av ledningsnettet. Her fokuserer man på å bytte ut ledningsbiter man har hatt brudd og 

lekkasjer, eller som man vurderer å ha stor risiko for brudd. 

 

I forhold til brannsikkerhet stiller brannvesenet med tankbiler som de fyller rett fra hovedledningen 

på Straumen. De baserer seg dermed ikke på uttak av slokkevann lenger ut i nettet. Ved for eksempel 

en skogbrann vil man være avhengig av at vannkummene er forholdsvis nært selve brannen, da det 

ikke er mange hundremeterne man kan få slokkevann gjennom brannslanger i praksis. 

 

Inderøy vannverk har god kapasitet til å levere rent drikkevann til innbyggerne og næringen i 

kommunen, men det er ikke kapasitet til utvidet vanning av private hager eller landbruksarealer. Til 

sammenligning vil en rotbløyte av en åker kreve ca. 30 mm med nedbør. Dette tilsvarer 30 liter vann 

per kvadratmeter. For et gårdsbruk på 100 mål, blir det da 3 millioner liter, eller 3000 kubikkmeter. 

En rotbløyte for 100 mål åker tilsvarer dermed hele døgnkapasiteten til renseanlegget til Inderøy 

vannverk. 

 

 



Fastlegetjenesten i kommunen – status  

Fra 1. september vil kommunen ha full dekning på alle 5 fastlegehjemler. Jostein Nordvoll tar over 

Elisabeth Hustad sin praksis. Helene Jørgensen Solli tar over Desirre Wold sin praksis. 

Utfordringsbilde i fastlegetjenesten nå er at det ikke er noen ledig plasser på listene til de 5 legene. 

Det begrenser befolknings valg av fastlege og nye innbygger som flytter til kommunen vil ikke kunne 

påregne å få fastlege i kommunen. Inderøy Legesenter har 5897 pasienter. Rådmannen henviser i 

denne sammenheng også til tidligere orienteringer hvor det blant annet også ble påpekt at 

ovennevnte ansettelsesprosesser har medført en sterkere representasjon av leger som er ansatt med 

fastlønnsavtale (altså: et ordinært ansettelsesforhold til Inderøy kommune). Dette har medført at det 

nå finnes flere fastlønnede leger enn leger med avtale om drift av privat praksis. Rådmannen er i 

dialog med eiere av driftsselskapet som forvalter legekontorets drift. Dette for å se på mulige 

driftskonsekvenser knyttet til denne endringen. Videre henvises det til tidligere orienteringer om at 

nevnte endringen vil medføre en betydelig kostnadsøkning for kommunens del. 

 

 

Status skolemat 

Fylkesmannen har lyst ut midler knyttet til etablering av skolematordningen. Inderøy ungdomsskole 

og Røra skole jobber med utforming av en søknad innenfor denne ordningen. 

 

Bakgrunn for prosjektsøknaden: 

1) 5% av elevene ved Inderøy Ungdomsskole oppgir at familien har dårlig råd (kilde: Ungdata 

2017).  

2) Målene/fokusområdene for 0-24 satsningen i Trøndelag er blant annet: Barn og unge får 

sunn og næringsrik mat og gode måltidsopplevelser i løpet av skoledagen 

3) Følgende er nevnt i høringsutkastet til Ny kvalitetsplan for Oppvekst i Inderøy 

kommune:   Barnehage og skole favner alle barn på tvers av sosiale skillelinjer. Det er derfor 

sentrale arenaer i arbeidet med å utvikle gode holdninger og  væremåter, og til å  utjevne 

sosiale forskjeller i levevaner og helse. 

 

I søknaden tar man utgangspunkt i følgende organisering: 

1) Måltidet foregår i kantina. Kantina produserer maten. Elevene spiser sammen, voksne fra 

skolen er tilstede i arealet for å bidra til et trivelig måltid.  

 

Elevene kjøper abonnement/klippekort til en rimelig penge. Det er snakk om enkelt brødmåltid. En 

tanke er at eksempelvis barnevernstjenesten mfl kan kjøpe slike kort/abonnement og 

videredistribuere på med kartlegging av kostnadsbildet, men anslagsvis +/- 15 kr/dag. Vi søker om 

skjønnsmidler for å dekke halvparten av dette. Likevel ser man for seg at kommunen må gå inn med 

en egenandel. Dette vil bli tatt med i prioriteringsdiskusjonen i forbindelse med budsjettarbeidet. 

Dette gjelder primært for perioden etter at prosjektet er ferdig. 

 

Røra skole: 

Det jobbes med å få utformet en søknad. Det tas utgangspunkt i at også barnehagen også skal være 

en del av dette og at Saniteten er en naturlig samarbeidspartner. 

 



Røra skole ønsker å tilby frukt til alle elever hver dag, samt et varmt måltid 1-2 ganger per måned. 

Når det gjelder varmt måltid er det en egenandel Som elevene selv må betale. (For eksempel et 

abonnement etter samme modell som beskrevet ovenfor).  

 

Mtp økonomi er utfordringene i slike prosjekt at tilbudet opphører i det prosjektmidlene tar slutt- 

dvs at vi som kommune bør tenke på hvordan vi skal kunne opprettholde tilbudet for alle elever 

utover prosjektperioden. Det presiseres derfor at det fra rådmannens side ikke er besluttet om det 

skal innføres en skolematordning. 

 

 

Salg av kommunal eiendom  - framdrift 

Rådmannen vil orientere om dette i møte. 

 

Status utredningsarbeid interkommunal innkjøpssamarbeid 

Rådmannen vil orientere om dette i møte. 


